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Portable lampen
Fysic oplaadbare led lamp FL-11
De Fysic oplaadbare led lamp is een compacte en multifunctionele tafellamp. De lamp
heeft een grote clip aan de onderkant, waardoor hij eenvoudig en stevig te bevestigen en
makkelijk te verplaatsen is. De voet van de lamp is verzwaard, waardoor hij ook zonder de
clip te gebruiken stabiel blijft staan. Dankzij de flexibele hals is de lamp makkelijk in een
gewenste positie te brengen. Hierdoor kunt u met optimale verlichting aan tafel werken,
lezen of uw hobby uitvoeren. De lamp bevat 6 leds met een lange levensduur en is dus erg
energiezuinig. U kunt de lamp eenvoudig aan zetten door op de touchscreen aan/uitknop
te drukken. De lichtintensiteit is in drie standen aan te passen, voor ideale verlichting. De
lamp wordt niet warm en is dus behalve energiezuinig ook zeer veilig in gebruik.
Specificaties: » Verlichting: 6 leds; » In drie stappen dimbaar; » Touchbediening; » Stevige
clip voor bevestiging; » Afmetingen clip (L x B x H): 12 x 6 x 4,5 cm; » Hals: 24 cm; »
Gewicht: 0,2 kg; » Draadloos te gebruiken; » Netvoeding: 220-240V 50Hz; » Oplaadbaar
via USB (bijgeleverd).
Color Artikelnummer Prijs
white FL-11
€24,95

Daylight Smart Travel Lamp led oplaadbaar en
dimbaar
Een modern vorm gegeven, supercompacte, lichtgewicht taaklamp met led, welke
oplaadbaar, dimbaar en inklapbaar is. Ideaal om mee te nemen. De ingebouwde accu
levert tot 4 uur daglicht. Geniet van het hoge contrast, de goede kleurweergave, de
flexibele arm en het gebruiksgemak. De heldere daglicht LED's zijn voorzien van een licht
geleidende plaat, waardoor het licht zeer egaal verspreid wordt. Het licht is traploos te
dimmen. De lamp wordt met een USB-kabel geleverd en kan op 3 manieren gebruikt
worden: -Op de accu (geen kabel nodig). -Met de USB-kabel aangesloten op bijv. een
laptop. -Met de USB-kabel en een USB-adapter (als accessoire leverbaar) aangesloten op
netstroom (stopcontact). Specificaties: » Lichtbron: LED voorzien van een licht
geleidende plaat; » Verlichtingssterkte op 30 cm: 660 Lux; » Dimbaar: traploos van 100%
naar 10%; » Kleurtemperatuur: 6000 Kelvin; » Energieverbruik: 4,5 Watt; » Kleur: wit; »
Afmetingen: 27,5 cm x 7 cm x 27,5 cm; » Gewicht: 400 gram; » Lengte USB-kabel: 120 cm;
» Accu: Lithium-ion (niet vervangbaar); » USB-adapter (220V) om de taaklamp op het net
aan te sluiten is als accessoire leverbaar.
Extra-informatie

Lux Kleurtemperatuur Watt Artikelnummer Prijs
€
daylight-smart-travel-lamp
660 6000k
45
DN1360
44,95
€
daylight-smart-travel-lamp-met-usb-adapter 660 6000k
45
DN1360-1
49,95
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Portable lampen
Naturalight Smart Touch lamp D20
Naturalight Smart Touch lamp D20 met ledverlichting (6 watt). Deze Naturalight Smart
Touch lamp D20 geeft bij een meetafstand van 30 cm, 930 lux en 300 lumen. De Smart
lamp kan van kleurtemperatuur veranderen van warm wit (3000 kelvin) tot daglicht (6000
kelvin) naar gelang uw voorkeur. De lamp is dimbaar in 5 stappen. Hij is licht en draagbaar
waardoor het een ideaal product is om mee te nemen naar de les of tijdens het reizen.
Door het “easy twist” systeem is de lamp in alle gewenste posities te stellen. De
lamp wordt geleverd inclusief USB-kabel/adapter.
Lux Kleurtemperatuur Watt Lumen Artikelnummer Prijs
930 3000k-tot-6000k
6
300
N1327
€69,95

Daylight Twist draagbare lamp (led) netaansluiting
Met deze Daylight Twist draagbare lamp (led) netaansluiting, heeft u tegelijkertijd
maximum werkruimte en een perfecte verstelbare lichthoek voor optimale lichtkwaliteit.
De leds van Daylight zorgen voor een optimale kleurweergave. De lamp geeft comfortabel
licht en knippert niet waardoor u minder snel last van hoofdpijn krijgt. De lamp is heel erg
handig door zijn verstelbare arm, die zorgt ervoor dat het licht altijd valt zoals u dat wilt.
Technische specificaties: » kleur armatuur: wit; » lichtbron: led, 6 watt; » lichtsterkte:
4350 lux op vaste afstand van 29 cm; » lichtkleur: 6500 kelvin; » stroomvoorziening:
netaansluiting; » gewicht: 1,34 kg; » hoogte: 30,5 cm.
Lux Kleurtemperatuur Watt Artikelnummer Prijs
4350 6500k
6
35700
€89,00

Schweizer Multilight acculamp
Deze Schweizer Multilight acculamp is inklapbaar en heeft een uitschuifbare arm. Deze
Schweizer Multilight acculamp heeft 48 duurzame, energie-efficiënte SMD-leds. Ideaal voor
moderne woningen en bedrijfspanden, maar ook voor in uw boot of caravan. Multilight
ledlampen zijn extreem energie-efficiënt en hebben een lange levensduur. Ze overtuigen
door een indrukwekkende lichtsterkte. De lineaire plaatsing van de leds zorgt voor een
homogene belichting. Alle Schweizer Multilight producten zijn te verkrijgen in drie
lichtkleuren: 2700 kelvin (geelachtig wit), 4500 kelvin (neutraal wit), of 6500 kelvin (koud
wit). Technische specificaties: » variabele hoogte door uitschuifbare lampkop; »
lichtsterkte (meetafstand 35 cm): 1200 lux; » geen verblinding bij optimale plaatsing van
de lamp, details worden beter waargenomen; » werkt op batterijen of via het stopcontact;
bij gebruik van de batterij zeer flexibel in gebruik; » gewicht: 1600 gram; » oplaadduur: 12
uur, gebruiksduur: 3 uur; » afmetingen: voet: 9 x 13,5 cm, hoogte: tot 35 cm, lampkop: 35
cm, gewicht: 1600 gram, aansluitkabel: 190 cm.
Kleurtemperatuur Artikelnummer Prijs
2700k
937223
€172,00
4500k
937423
€172,00
6500k
937623
€172,00
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Portable lampen
Schweizer Multilight ledlamp op batterijen
Deze kleine Schweizer Multilight ledlamp, werkt op batterijen of via het stopcontact.
Deze ledlamp is inklapbaar en heeft 30 duurzame, energie-efficiënte SMD-leds. Deze
ledlamp maakt indruk door een hoge lichtsterkte en lange levensduur van de batterij. De
ledlamp heeft een slank en functioneel design en is voorzien van een handige draaggreep.
Multilight ledlampen zijn extreem energie-efficiënt en hebben een lange levensduur. Ze
overtuigen door een indrukwekkende lichtsterkte. De lineaire plaatsing van de leds zorgt
voor een homogene belichting. Alle Schweizer Multilight producten zijn te verkrijgen in drie
lichtkleuren: 2700 kelvin (geelachtig wit), 4500 kelvin (neutraal wit) of 6500 kelvin (koud
wit). Technische specificaties: » schakelaar voor het in- en uitschakelen in het
scharnier: lamp schakelt bij het uitklappen automatisch aan; » lichtsterkte (meetafstand 26
cm): 2100 lux; » laag gewicht, neemt weinig plaats in; » werkt op batterijen of via
stopcontact; met 3 AAA-batterijen tot 3 uur licht; » inclusief draagkoffer en transformator;
» afmetingen: doorsnede voet: 8,2 cm; hoogte: 26 cm; gewicht: 250 gram.
Kleurtemperatuur Artikelnummer Prijs
2700-k
937243
€109,75
4500-k
937443
€109,75
6500-k
937643
€109,75

Schweizer Multilight led-pocket
Deze Schweizer Multilight led-pocket is een kleine, handige inklapbare ledlamp. Deze
Schweizer Multilight led-pocket maakt gebruik van 12 duurzame, energie-efficiënte SMDleds wat zorgt voor een indrukwekkende lichtsterkte die tot 4 uur werkt. Het heeft een
compact design en is een ideaal zakformaat om mee te nemen voor een optimale
belichting onderweg. Deze ledlamp is voorzien van een praktische bevestigingsklem en
een oog voor bevestiging aan een sleutelkoord. Alle Schweizer Multilight producten zijn te
verkrijgen in drie lichtkleuren: 2700 kelvin (geelachtig wit), 4500 kelvin (neutraal wit) of
6500 kelvin (koud wit). Technische specificaties: » inclusief 3 batterijen; » lichtsterkte
(meetafstand 30 cm): 500 lux; » afmetingen: 59 x 84 mm; » gewicht: 70 gram.
Kleurtemperatuur Artikelnummer Prijs
2700-k
937263
€26,75
4500-k
937463
€26,75
6500-k
937663
€26,75

Daylight Foldi™ taaklamp (led) wit
Neem het fantastische licht van Daylight™ met u mee, waar u het ook nodig hebt. Deze
unieke draagbare taaklamp Foldi™ van Daylight gebruikt 30 superkrachtige Fusion leds
voor een perfect gelijkmatig, comfortabel licht. Deze opklapbare taaklamp werkt tot wel 6
uur lang op 3 AA-batterijen en wordt geleverd met een USB-kabel die u op uw computer
kunt aansluiten voor doorlopend gebruik op kantoor of thuis. Deze witte uitvoering van de
Foldi is leverbaar in twee verschillende kleurtemperaturen: 2700 kelvin en 6500 kelvin.
Specificaties: » Gewicht: 210 gram; » Wordt geleverd inclusief USB-kabel; » USB-adapter
(220V) om de taaklamp op het net aan te sluiten is als accessoire leverbaar.
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Portable lampen
Extra-informatie
Kleurtemperatuur Artikelnummer Prijs
daylight-foldi-taaklamp-wit
2700k
D45020
€75,00
daylight-foldi-taaklamp-wit-met-usb-adapter 2700k
D45020-1
€80,00
daylight-foldi-taaklamp-wit
6500k
D45000
€75,00
daylight-foldi-taaklamp-wit-met-usb-adapter 6500k
D45000-1
€80,00

Daylight Foldi™ taaklamp (led) zwart
Neem het fantastische licht van Daylight™ met u mee, waar u het ook nodig hebt. Deze
unieke draagbare taaklamp Foldi™ van Daylight gebruikt 30 superkrachtige Fusion leds
voor een perfect gelijkmatig, comfortabel licht. Deze opklapbare taaklamp werkt tot wel 6
uur lang op 3 AA-batterijen en wordt geleverd met een USB-kabel die u op uw computer
kunt aansluiten voor doorlopend gebruik op kantoor of thuis. Specificaties: » Gewicht:
210 gram; » Wordt geleverd inclusief USB-kabel; » USB-adapter (220V) om de taaklamp op
het net aan te sluiten is als accessoire leverbaar.
Extra-informatie
Kleurtemperatuur Lux Lumen Artikelnummer Prijs
daylight-foldi-taaklamp
6500k
750 180
45001
€79,00
daylight-foldi-taaklamp-met-usb-adapter 6500k
750 180
45001-1
€84,00

Daylight Freedom portable acculamp (led)
Deze Daylight Freedom portable acculamp (led) is echt draagbaar en is ideaal wanneer u
licht nodig heeft en u niet in de buurt van een stekker bent. Het daglicht-led biedt een
hoog contrast en nauwkeurige kleur matching, waardoor het makkelijker en minder
vermoeiend is om te lezen, te werken en details te zien. De leds zijn duurzaam en hoeven
nooit vervangen te worden. De lamp heeft een geïntegreerd handvat en wordt geleverd
met een oplaadbare batterij en adapter. De oplaadbare batterij gaat max. 3 uur mee. De
ideale lamp voor lezen, werken, in klassen of wanneer u werkt in een garage of atelier.
Maar ook bij het bridgen is deze lamp bij uitstek geschikt door zijn brede werkvlak.
Technische specificaties: » kleur armatuur: zilvergrijs; » lichtsterkte (meetafstand 26
cm): 1400 lux; » lichtkleur: 6500 kelvin; » stroomvoorziening: oplaadbare accu; Max. 3 uur
gebruik. » gewicht: 2 kg; » hoogte: 26 cm; » lichtbron: led, 4,8 watt (vergelijkbaar met 150
watt gloeilamp).
Kleurtemperatuur Lux
Watt Artikelnummer Prijs
6500k
1400-lux 48
35027
€139,00
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